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Про підсумки проведення
Всеукраїнської акції
школярів та учнівської молоді
«Ліси для нащадків»

Всеукраїнську акцію школярів та учнівської молоді «Ліси для нащадків»
проводять  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства освіти і  науки України та Державне агентство лісових ресурсів
України з  вересня 2003 року. Акція передбачає в період осінніх та весняних
лісокультурних  робіт  посадки  лісу  за  участю  учнівської  молоді,  членів
учнівських лісництв та студентів навчальних закладів І-IV рівнів акредитації.
Програма діяльності загальноосвітніх шкіл областей та участь у Всеукраїнській
акції «Ліси для нащадків» залишають широке поле діяльності для підвищення
ефективності і якості учнівських лісництв, залучення школярів до відтворення
лісових ресурсів.  Більшість шкіл і  позашкільних закладів надавала допомогу
лісництвам у посадці лісу, зокрема, проводилась посадка саджанців листяних і
хвойних  порід  дерев,  збір  лікарської  сировини,  насіння,  закладались  парки,
садки, висаджувались фруктові дерева.

З  метою  формування  екологічної  та  економічної  культури  молодого
покоління,  удосконалення  форм  та  методів  трудового  навчання  і  виховання,
залучення  до  активної  природоохоронної  діяльності,  у  2018  році  проходила
Всеукраїнська акція «Ліси для нащадків». У ході практичних дій трудової акції
«Ліси для нащадків» та за підсумками журі фінального етапу

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців
та призерів Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді «Ліси для
нащадків» за відтворення лісових ресурсів,  допомогу у посадці  лісу, збір
лікарської сировини:

за І місце
1. Хузіну  Єлизавету,  вихованку  учнівського  лісництва  «Дубок»  КПЗ

«Голопристанський  міський  Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Голопристанської міської ради Херсонської області (90 балів);



2. Бойка  Бориса,  вихованця  учнівського  лісництва  «Дубок»  КПЗ
«Голопристанський  міський  Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Голопристанської міської ради Херсонської області (90 балів);

3. Бойка  Дмитра,  учня  7  класу,  вихованця  гуртка  «Юні  лісівники»
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
м. Києва (90 балів);

4. Бучака  Михайла,  учня  7  класу  Річківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Жовківського району Львівської області (90 балів);

5. Валенок  Сніжану,  ученицю  9  класу,  вихованку  гуртка  «Дорогинське
учнівське  лісництво»  Фастівського  районного  еколого-етнографічного
центру Київської області (90 балів);

6. Голубчак Олександру, ученицю 10 класу, вихованку гуртка «Точка зору»
Міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської області (90 балів);

7. Кашубу Марту, ученицю 10 класу, вихованку гуртка «Точка зору» Міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської області (90 балів);

8. Козла  Назара,  учня  10  класу  Видиборського  ліцею  інформаційних
технологій Черняхівського району Житомирської області (90 балів);

9. Комар  Карину,  ученицю  11  класу,  вихованку  учнівського  лісництва
«Діброва»  Вовковиївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Демидівської районної ради Рівненської області (90 балів);

10.Комарницьку  Анну,  ученицю  7  класу  Річківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Жовківського району Львівської області (90 балів);

11.Компанця  Богдана,  учня  10  класу,  вихованця  гуртка  «Юні  лісівники»
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
м. Києва (90 балів);

12.Корнелюк Оксану, ученицю 9 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ  ступенів-дитячий
садок» с. Замшани Ратнівського району Волинської області (90 балів); 

13.Майорову  Валерію,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»  Сумського
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Сумської області (90 балів);

14.Малиша Віталія, учня 9 класу Червоноградської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14
Львівської області (90 балів);

15.Медведок Аллу, ученицю 9 класу Малокопанівської ЗОШ І-ІІІ  ступенів
Голопристанської районної ради Херсонської області (90 балів);

16.Осіпчук  Вікторію,  ученицю  10  класу  Баранівської  гімназії,  члена
шкільного лісництва «Паросток» Житомирської області (90 балів);

17.Педченка Артема, учня 9 класу, вихованця гуртка «Дорогинське учнівське
лісництво»  Фастівського  районного  еколого-етнографічного  центру
Київської області (90 балів);

18.Петрашишену Алісу, ученицю 10 класу Полянського НВК Клішковецької
ОТГ Чернівецької області (90 балів);

19.Підгорного  Віталія,  учня  11  класу,  вихованця  гуртка  «Юні  лісівники»



Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
м. Києва (90 балів);

20.Плеваку  Дар’ю,  вихованку  учнівського  лісництва  «Дубок»  КПЗ
«Голопристанський  міський  Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Голопристанської міської ради Херсонської області (90 балів);

21.Рочняка  Богдана,  учня  8  класу  ЗОШ  №6,  вихованця  гуртка  «Аматори
рослинництва»  Міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-Франківської
області (90 балів);

22.Скритуську  Катерину,  ученицю  9  класу  Червоноградської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів №14 Львівської області (90 балів);

23.Ткаченка Володимира, учня 9 класу Малокопанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Голопристанської районної ради Херсонської області (90 балів);

24.Тодеряна Олексія, учня 9 класу, вихованця гуртка «Forest» Куликівського
НВК Герцаївського району Чернівецької області (90 балів);

25.Цюпера  Богдана,  учня  4  класу  ЗОШ  № 8,  вихованця  гуртка  «Юні
екологи» Міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської області
(90 балів);

26.Цюпер Ольгу, ученицю 10 класу, вихованку гуртка «Точка зору» Міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської області (90 балів).

за ІІ місце
1. Баранюк Софію, вихованку гуртка «Юні екологи» Первомайської міської

станції юних натуралістів Миколаївської області (80 балів);
2. Бойчеву  Єлизавету,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  Первомайської

міської станції юних натуралістів Миколаївської області (80 балів);
3. Гуторову Поліну, вихованку гуртка «Юні екологи» Первомайської міської

станції юних натуралістів Миколаївської області (80 балів);
4. Допіру Маргариту, вихованку гуртка «Лікарські рослини» Первомайської

міської станції юних натуралістів  Миколаївської області (80 балів);
5. Захарченко Дар’ю, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Подільського

Центру дитячої та юнацької творчості Одеської області (80 балів);
6. Зуєву Анастасію,  ученицю 10 класу Шостаківської  ЗЗСО І-ІІІ  ступенів

Миколаївського району Миколаївської області (80 балів);
7. Кияхова Івана, учня 10 класу Кочерезького НВК Павлоградського району

Дніпропетровської області (80 балів); 
8. Ковальчук  Валерію,  голову  учнівського  лісництва  «Екодім»  КЗ

«Навчально-виховний  комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –
гімназія № 6 Вінницької міської ради» Вінницької області (80 балів);

9. Кучинську  Катерину,  ученицю  11  класу,  вихованку  Левківської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської області (80 балів);

10.Логвиненко Анастасію, вихованку гуртка «Юні екологи» Первомайської
міської станції юних натуралістів Миколаївської області (80 балів);



11.Матвієнко  Ніку,  вихованку  гуртка  «Лікарські  рослини»  Первомайської
міської станції юних натуралістів Миколаївської області (80 балів);

12.Микитчук Ольгу, ученицю 9 класу, вихованку гуртка «Юні господарочки»
гімназії № 5 Чернівецького ОЦЕНТУМ (80 балів);

13.Овчарук  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Лікарські  рослини»
Первомайської  міської  станції  юних натуралістів  Миколаївської  області
(80 балів);

14.Осіпчук  Вікторію,  ученицю  10  класу  ОНЗ  «Баранівська  гімназія»
Житомирської області (80 балів);

15.Петренко  Катерину,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  Первомайської
міської станції юних натуралістів Миколаївської області (80 балів);

16.Роль Олександру, ученицю 9 класу Криворізької загальноосвітньої школи
№ 62, вихованку гуртка «Юні друзі природи» КПНЗ «СЮН Покровського
району» Дніпропетровської області (80 балів);

17.Стоян  Катерину,  ученицю  6  класу  Гаївської  ЗОШ  –  сад  І-ІІ  ступенів
Барського району Вінницької області (80 балів);

18.Стрельбицького Андрія, учня 11 класу Шостаківської ЗЗСО І-ІІІ ступенів
Миколаївського району Миколаївської області (80 балів);

19.Філіпішину  Кристину,  вихованку  гуртка  «Лікарські  рослини»
Первомайської  міської  станції  юних натуралістів  Миколаївської  області
(80 балів);

20.Чекамову Поліну, ученицю 9 класу Старосільської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів,
вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»  КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»  Великоолександрівського  району
Херсонської області (80 балів).

за ІІІ місце
1. Аверіна  Максима,  учня  3  класу  Кирилівської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів

Куп’янської районної ради Харківської області (75 балів);
2. Алєксєєнко  Анастасію,  ученицю  9  класу  Мосьпанівського  НВК

Чугуївського  районного  Будинку  дитячої  творчості  Харківської  області
(75 балів);

3. Бровікову  Валерію,  ученицю  5  класу  Старопокровської  ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  Чугуївського  районного  Будинку  дитячої  творчості
Харківської області (75 балів);

4. Вітченко  Карину,  ученицю  9  класу  Ізюмської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Борівської районної ради Харківської області (75 балів);

5. Вітько Любов, вихованку Черкаської районної станції юних натуралістів
Черкаської області (75 балів);

6. Волосянко Тетяну, ученицю 8 класу Богданівської ЗОШ І-ІІ ступенів філії
КЗ  «Павлівське  навчально-виховне  об’єднання  «загальноосвітня  школа
І-ІІІ  ступенів  –гімназія»  Петрівської  районної  ради  Кіровоградської



області (75 балів);
7. Іващенко  Олександру,  вихованку  гуртка  «Екологічне  краєзнавство»

Вовчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Харківської області
(75 балів);

8. Коржова  Дмитра,  учня  9  класу  Подолянської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Куп’янської районної ради Харківської області (75 балів);

9. Назарчука Богдана,  учня 9 класу ЗОШ І-ІІІ  ступенів № 1 м. Жмеринки
Вінницької області (75 балів);

10.Никитенко  Сніжану,  ученицю  6  класу  КЗО  «Середня  загальноосвітня
школа  № 89»  Дніпровської  міської  ради  Чечелівського  району
Дніпропетровської області (75 балів);

11.Широкопояс  Тетяну,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Маньківського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Черкаської області (75 балів);

12.Яворова  Михайла,  учня  11  класу,  вихованця  учнівського  лісництва
«Дубочок»  ЗЗСО  № 123  м. Кривого  Рогу  Дніпропетровської  області
(75 балів).

ІІ. Нагородити грамотою Національного еколого натуралістичного
центру учнівської  молоді  Міністерства освіти  і  науки України призерів-
переможців Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді «Ліси для
нащадків» за відтворення лісових ресурсів,  допомогу у посадці  лісу, збір
лікарської сировини:

за І місце
1. Вихованців  гуртка  «Юний  еколог»  Енергодарської  загальноосвітньої

школи  І-ІІІ ступенів № 7 Запорізької області;
2. Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники-дендрологи»  КЗ  «Кіровоградський

обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Підлісненської  філії  «Олександрівське  навчально-виховне  об’єднання
№ 2» Олександрівського району Кіровоградської області;

3. Вихованців гуртка «Юні лісівники-дендрологи» КЗ «Центр позашкільної
освіти» Голопристанської районної ради Херсонської області;

4. Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  КЗ  ЛОР  «ЛОЦЕНТУМ»,  учнів
Труханівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сколівського району Львівської області; 

5. Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  навчально-виховного  комплексу
«Верхівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад  (ясла-садок)»  Острозької  районної  ради  Рівненської
області;

6. Вихованців  Добренського  шкільного  лісництва  Камінь-Каширського
району Волинської області;

7. Вихованців  Колківського  учнівського  лісництва  Маневицького  Центру
творчості дітей та юнацтва Волинської області;



8. Вихованців  Новоруцького  учнівського  лісництва  Маневицького  району
Волинської області;

9. Вихованців  старшої  групи № 1 «Веселка»  Житомирського дошкільного
навчального закладу № 37 Житомирської області;

10.Вихованців  учнівського лісництва «Зелена  планета»  КЗ «Компаніївське
навчально-виховне  об’єднання»  Компаніївської  селищної  ради
Кіровоградської області;

11.Вихованців  учнівського  лісництва  «Совенятко»  Роменської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 11 Сумської області;

12.Вихованців  шкільного  лісництва  «Паросток»  Баранівської  гімназії
Житомирської області;

13.Вихованців  шкільного  лісництва  «Паросток»  Крижопільської  СЗШ
І-ІІІ ступенів № 2 Вінницької області;

14.Вихованців  шкільного  лісництва  ЗОШ  «В’язівненська  гімназія»
Либишівського району Волинської області;

15.Вихованців  шкільного  лісництва  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  с. Крижівка
Рожищенського району Волинської області;

16.Гурток «Юні знавці рослин» Миргородського міського Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Полтавської області.

за ІІ місце
1. Вихованців  6  класу  Житомирського  екологічного  ліцею  № 24

Житомирської області;
2. Вихованців 8 класу Пулинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Пулинського району

Житомирської області;
3. Вихованців 9 класу Коростівського НВК Житомирської області;
4. Вихованців  гуртка  «Граматика  ефективного  спілкування»

Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Полтавської області;

5. Вихованців  гуртка  «Знавці  лікарських  рослин»  Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

6. Вихованців  гуртка  «Людина  і  довкілля»  Біловізької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області ;

7. Вихованців  гуртка  «Паросток»  Коврайського  НВК  «загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» ім. Г. С. Сковороди
Золотоніського району Черкаської області;

8. Вихованців гуртка «Юні знавці лікарських рослин» Новомиргородського
районного центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області;

9. Вихованців  гуртка  «Юні  зоологи»  Позашкільного  навчально-виховного
об’єднання Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області;

10.Вихованців  гуртка  «Юні  зоологи»  Позашкільного  навчально-виховного
об’єднання Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області;



11.Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники-дендрологи»  Комунального
позашкільного  навчального  закладу  Білопільського  Центру  дитячої  та
юнацької творчості Сумської області;

12.Вихованців  Кожухівського шкільного лісництва  Коростенського району
Житомирської області;

13.Вихованців Левківського шкільного лісництва державного підприємства
«Житомирський лісгосп» Житомирської області;

14.Вихованців  Смілянського  шкільного  лісництва  Балаклеївської  ЗОШ
І-ІІ ступенів № 2 Смілянської районної ради Черкаської області;

15.Вихованців  старшої  групи № 1 «Веселка»  Житомирського дошкільного
навчального закладу №37 Житомирської області;

16.Вихованців  учнівського  лісництва  «Дивосвіт»  Окнянського  Будинку
дитячої та юнацької творчості Одеської області;

17.Вихованців  Хрущівського  НВК  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів
дошкільний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської області;

18.Екологічний  гурток  «Пролісок»  Богодухівського  центру  дитячої  та
юнацької творчості  Богодухівської  районної ради Харківської області;

19.Колектив  учнів  9-10  класів  Виноградівського  закладу  повної  загальної
середньої  освіти  ім.  О. М. Соценка  Олешківського  району  Херсонської
області;

20.Колектив  учнів  Білоцерківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 20  Київської
області;

21.Колектив  учнів  шкільного  лісництва  «Зелена  діброва»  Брацлавського
НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія» Брацлавської
селищної ради Немирівського району Вінницької області;

22.Пошуковий  загін  «Сьогчинг»  Горішньоплавнівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1 Полтавської області;

23.Пошуковий  загін  «Сьогчинг»  Горішньоплавнівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської області;

24.Учнів  екологічного  загону  «Зелений  патруль»  Озерського  навчально-
виховного  комплексу  КЗ  «Павлівське  навчально-виховне  об’єднання
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Світловодської районної ради Кіровоградської області;

25.Членів  біологічного  гуртка  «Пролісок»  Головочанського  комунального
закладу Заворсклянської сільської ради Полтавської області.

за ІІІ місце
1. Вихованців  гуртка  «Юні  лісоводи»  «Утківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів»

Мереф’янської міської ради Харківської області;
2. Вихованців еколого-краєзнавчого гуртка Рідкодубської ЗОШ І-ІІ ступенів

Дворічанського району Харківської області;
3. Вихованців  еколого-натуралістичного  гуртка  «Паросток»  ОЗ



«Каланчацький  заклад  повної  загальної  середньої  освіти  № 1»
Каланчацької селищної ради Херсонської області;

4. Вихованців  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 1  Березівського  Центру  дитячої  та
юнацької творчості Одеської області;

5. Вихованців  Першотравенського  НВК  Магдалинівської  районної
державної адміністрації Дніпропетровської області;

6. Вихованців  шкільного  лісництва  «Вільшанка»  Олександрівської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів Чорноморської міської ради Одеської області;

7. Вихованців  шкільного  лісництва  «ХмелиськЕКО»  Хмелиськівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Підволочиської  селищної  ради
Тернопільської області;

8. Колектив гуртка «Зелена лінія» Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 57
Херсонської міської ради Херсонської області;

9. Колектив учнів 2-А класу спеціалізованої школи № 23 м. Чернівці;
10.Колектив учнів 2-Б класу спеціалізованої школи № 23 м. Чернівці;
11.Колектив учнів 7 класу Переможнянського ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа –

дитячий садок» Козятинського району Вінницької області;
12.Колектив учнів Веселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Запорізької області;
13.Колектив  учнів  Костянтинівського  РНВО  № 1  «Таврія»  Запорізької

області;
14.Колектив  учнів  шкільного  лісництва  «Паросток»  Кернасівської  ЗОШ

І-ІІІ ступенів Тульчинського району Вінницької області;
15.Учнів Ізмайлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Олександрійської районної ради

Кіровоградської області.

ІІІ. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  керівникам
учнівських колективів за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій
вирощування лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час
акції «Ліси для нащадків»:

1. Андрієць  Людмилі  Іванівні,  керівнику  Малокопанівської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів Голопристанського району Херсонської області;

2. Апетрі Г. І.,  вчителю екології,  керівнику  гуртка  «Foresta»  Герцаївського
БТДЮ Чернівецької області;

3. Балабась Інні Віталіївні, вчителю біології, керівнику клубу «Комек» ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області;

4. Башинському В. Л.,  керівнику  Кожухівського  шкільного  лісництва
Коростенського району Житомирської області;

5. Біленькій  Ользі  Павлівні,  керівнику  Костянтинівського  РНВО  № 1
«Таврія» Запорізької області;

6. Богомоловій  Оксані  Антонівні,  керівнику  гуртка  «Юні  зоологи»
Позашкільного  навчально-виховного  об’єднання  Кам’янець-Подільської



міської ради Хмельницької області;
7. Бойко  Євгенії  Олексіївні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»

Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
м. Києва;

8. Васильчишин  Богдані  Богданівні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
Міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-Франківської  міської  ради
Івано-Франківської області;

9. Возняку  Віталію  Євстафійовичу,  вчителю  географії,  керівнику  гуртка
«Юний патруль» ЗОШ І-ІІІ  ступенів  № 2 Горішньоплавнівської  міської
ради Полтавської області;

10.Волгіній  Наталії  Анатоліївні,  вчителю  біології  Білоцерківської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 20 Київської області;

11.Воробей Тетяні  Іванівні,  керівнику гуртка «Юні  лісівники-дендрологи»
КЗ «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді»  Підлісненської  філії  «Олександрівське  навчально-
виховне  об’єднання  № 2»  Олександрівського  району  Кіровоградської
області;

12.Гавриленко  Тетяні  Павлівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів КЗ «Центр еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Великоолександрівського
району Херсонської області;

13.Гаврилюк Н. І., вчителю 2 класу спеціалізованої школи № 23 м. Чернівці;
14.Герезі Ірині Григорівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Первомайської

міської станції юних натуралістів Миколаївської області;
15.Глущенко Оксані Іванівні, керівнику гуртка «Юні лісівники-дендрологи»

Комунального позашкільного навчального закладу Білопільського Центру
дитячої та юнацької творчості Сумської області;

16.Горошко Любові Миколаївні, керівнику гуртка «Паросток» Коврайського
НВК  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  дошкільний  навчальний
заклад» ім. Г. С. Сковороди Золотоніського району Черкаської області;

17.Гречковській  Галині  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Паросток»  ОЗ
«Каланчацький  заклад  повної  загальної  середньої  освіти  № 1»
Каланчацької селищної ради Херсонської області;

18.Гутник Т. П.,  керівнику  Виноградівського  закладу  повної  загальної
середньої  освіти  ім. О. М.  Соценка  Олешківського  району  Херсонської
області;

19.Демиденко Тетяні Геннадіївні, керівнику екологічного загону «Еколюди»
ЗОШ І-ІІІ  ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
області;

20.Добрянській А. В.,  вчителю  2  класу  спеціалізованої  школи  № 23
м. Чернівці;

21.Доліч С. В., вчителю початкових класів Богданівської ЗОШ І-ІІ ступенів



філії  КЗ  «Павлівське  навчально-виховне  об’єднання  «загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  –  гімназія»  Петрівської  районної  ради
Кіровоградської області;

22.Дуженковій Олені Валеріївні,  вчителю біології  КЗШ № 62 Криворізької
міської ради Дніпропетровської області;

23.Дунай  Лілії  Олександрівні,  вчителю  біології,  керівнику  шкільного
лісництва  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  с. Крижівка  Рожищенського  району
Волинської області;

24.Дяковій  Наталії  Анатоліївні,  вчителю  біології  Кирнасівської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів Тульчинської районної державної адміністрації Вінницької
області;

25.Железняку  Василю  Леонідовичу,  вчителю  біології  Сільницької  ЗОШ
І-ІІ ступенів Тульчинської районної ради Вінницької області;

26.Завгородній Г. А., керівнику гуртка «Зелена лінія» Спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 57 Херсонської міської ради Херсонської області;

27.Захарченко  Олені  Валеріївні,  керівнику  гуртка  «Природа  і  фантазія»
Подільського Центру дитячої та юнацької творчості Одеської області;

28.Іщенко Н. М.,  керівнику  Виноградівського  закладу  повної  загальної
середньої  освіти  ім. О. М. Соценка  Олешківського  району  Херсонської
області;

29.Йосипенко О. Н.,  вчителю  Терешківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Полтавського району Полтавської області;

30.Калуш  Наталії  Іванівні,  керівнику  Колківського  учнівського  лісництва
Маневицького району Волинської області;

31.Камінчуку Івану Володимировичу, вчителю біології Видиборського ліцею
інформаційних технологій Черняхівського району Житомирської області;

32.Карауш І. Ю.,  керівнику  гуртка  «Юні  знавці  лікарських  рослин»
Новомиргородського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Кіровоградської області;

33.Килимниченко Ларисі Михайлівні, керівнику гуртка «Юні друзі природи»
Маньківського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Черкаської області;

34.Кисіль  Юлії  Михайлівні,  вчителю біології  та  хімії,  керівнику  еколого-
краєзнавчого гуртка Дворічанського центру дитячої та юнацької творчості
Харківської області;

35.Ковальовій  Галині  Олексіївні,  керівнику  гуртка  «Екологічне
краєзнавство»  Вовчанського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Харківської області;

36.Копилову  Олегу  Валерійовичу,  вчителю  географії  КЗ  НВК:
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 6 Вінницької міської
ради» Вінницької області;

37.Кузьмінській В. В.,  керівнику  гуртка  «Юні  господарочки»  Гімназії  № 5



м. Чернівці;
38.Куксі  Зої  Іванівні,  вчителю  біології  Курилівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

Куп’янського району Харківської області;
39.Курилюк  Інні  Петрівні,  вчителю  біології,  керівнику  НВК  «ЗОШ

І-ІІІ ступенів-дитячий садок» с. Замшани Ратнівського району Волинської
області; 

40.Куяві Ростиславу Ігоровичу, керівнику Добренського шкільного лісництва
Камінь-Каширського району Волинської області;

41.Лопузі  Тетяні Оксентівні,  вчителю біології  гуртка «Людина і довкілля»
Біловізької ЗОШ І-ІІІ ступенів Рокитнівського району Рівненської області;

42.Луць  Людмилі  Іванівні,  керівнику  Новоруцького учнівського лісництва
Маневицького району Волинської області;

43.Любчик  Оксані  Володимирівні,  вчителю  біології  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
с. Павлівка Калинівського району Вінницької області;

44.М'ястківскій  Оксані  Анатоліївні,  вчителю  біології  Соколівської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів Крижопільського району Вінницької області;

45.М’янівській  Світлані  Аркадіївні,  вчителю  біології  Пулинської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів Пулинського району Житомирської області;

46.Макаренко  Тетяні  Віталіївні,  керівнику  гуртка  «Юні  знавці  рослин»
Миргородського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Полтавської області;

47.Макарук  Оксані  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Юний  еколог»
Енергодарської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №7  Запорізької
області;

48.Малій  Оксані  Антонівні,  вчителю  біології  Крижопільської  СЗШ
І-ІІІ ступенів № 2 Вінницької області;

49.Мартинчук Ніні Володимирівні, керівнику гуртка «Юні лісівники» НВК
«Верхівська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад  (ясла  –  садок)»  Острозького  району  Рівненської
області;

50.Медусі  Ользі  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Юний  науковець»
Олександрівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Чорноморської  міської  ради
Одеської області;

51.Мельник Д. С.,  вчителю екології  Полянського НВК Клішковецької  ОТГ
Чернівецької області;

52.Менській М. О.,  вчителю  біології,  природознавства  ОНЗ  «Баранівська
гімназія» Житомирської області;

53.Мінченко  Наталії  Володимирівні,  керівнику  шкільного  лісництва
Балаклеївської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  № 2  Смілянської  районної  ради
Черкаської області;

54.Мойсак  Наталії  Василівні,  вчителю  біології  Червоноградської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 14 Львівської області;



55.Мотонасі  Галині  Володимирівні,  вчителю  біології  Подолянської  ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  Куп’янського  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Харківської області;

56.Назаревич  Марії  Тарасівні,  керівнику  шкільного  лісництва
«ХмелиськЕКО» Хмелиськівської  загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів
Підволочиської селищної ради Тернопільської області;

57.Ніколенко  Світлані  Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»  КЗ
Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Сумської області;

58.Новіковій  Марії  Василівні,  вчителю  біології  НВК:  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
дитячий садок с. Мізяків Калинівського району Вінницької області;

59.Олішкевич  Тамарі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі  природи»
КПНЗ «Станція  юних натуралістів  Покровського району»  Криворізької
міської ради  Дніпропетровської області;

60.Остапчук  Світлані  Юріївні,  вчителю  біології  Левківської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської області;

61.Остудімовій  А. О.,  науковому  керівнику  ДП  «Баранівське  ЛМГ»  ОНЗ
«Баранівська гімназія» Житомирської області;

62.Пазюку  Василю  Дмитровичу,  вчителю  географії  та  біології  «Гаївської
ЗОШ  -  сад  І-ІІІ  ступенів»  Барської  районної  державної  адміністрації
Вінницької області;

63.Педан  Лесі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  Черкаської  районної  станції
юних натуралістів Черкаської області;

64.Петрик  Наталії  Іванівні,  керівнику  шкільного  лісництва  ЗОШ
«В’язівненська гімназія» Либишівського району Волинської області;

65.Пічкур Алісі Володимирівні, вчителю біології  Переможнянського ЗНВК
І-ІІІ ступенів «Школа – дитячий садок» Козятинського району Вінницької
області;

66.Полтавець Світлані Владиславівні, керівнику лісництва «Зелена планета»
КЗ  «Компаніївське  навчально-виховне  об’єднання»  Компаніївської
селищної ради Кіровоградської області;

67.Риндюк Н. К.,  вчителю  біології  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 1  с. Іванів
Калинівського району Вінницької області;

68.Роговій  Тетяні  Андріївні,  керівнику  гуртка  «Граматика  ефективного
спілкування»  Еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
м. Кременчука Полтавської області;

69.Руснак В. Р., вчителю 2 класу спеціалізованої школи № 23 м. Чернівці;
70.Сидорак Валентині Іванівні, керівнику гуртка «Знавці лікарських рослин»

Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді;

71.Симиренко В. Є., вчителю біології та хімії Ізюмської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Борівської районної ради Харківської області;



72.Скворцовій  Олені  Володимирівні,  заступнику  директора  з  навчально-
виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 м. Жмеринки Вінницької області;

73.Смоляр О. М.,  заступнику  директора  з  виховної  роботи  Ізмайлівської
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Олександрійської  районної  ради  Кіровоградської
області;

74.Стебко  Олені  Іванівні,  керівнику  учнівського  лісництва  «Совенятко»
Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 Сумської області;

75.Степашкіній  Валентині  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні
садівники» Чугуївського Будинку дитячої творчості Харківської області;

76.Степешкіній  Валентині  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні
картоплярі» Старопокровської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чугуївського Будинку
дитячої творчості Харківської області;

77.Столярчук Тетяні Богданівні, вчителю біології  та хімії Річківської ЗОШ
І-ІІ ступенів Жовківського району Львівської області;

78.Стукал  Ніні  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Дорогинське  учнівське
лісництво»  Фастівського  районного  еколого-етнографічного  центру
Київської області;

79.Сухановій  Вірі  Віталіївні,  керівнику  шкільного  лісництва  ЗОШ
І-ІІІ ступенів с. Боголюби Луцького району Волинської області;

80.Тишкевичу  Володимиру  Терентійовичу,  керівнику  гуртка  «Юні
лісівники» Кочерезького НВК Павлоградського району Дніпропетровської
області;

81.Тодерян О. В.,  керівнику  гуртка  «Foresta»  Герцаївського  БТДЮ
Чернівецької області;

82.Ушаковій  Світлані  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
Шостаківської ЗЗСО І-ІІІ ступенів Миколаївського району Миколаївської
області;

83.Федорус О. М.,  керівнику  екологічного  загону  «Зелений  патруль»
Озерського  навчально-виховного  комплексу  КЗ  «Павлівське  навчально-
виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний  заклад»  Світловодської  районної  ради  Кіровоградської
області;

84.Фемич  Наталі  Іванівні,  керівнику  учнівського  лісництва  «Дубок»  КПЗ
«Голопристанський  міський  Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Голопристанської міської ради Херсонської області;

85.Хомин  Ользі  Володимирівні,  вчителю  біології  Труханівської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів Соколівського району Львівської області;

86.Хрусловій  Олені  Павлівні,  вчителю  біології,  керівнику  гуртка  «Юні
лісоводи»  «Утківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів»
Мереф’янської міської ради Харківської області;

87.Целіщевій  Валентині  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Лікарські  рослини»
Первомайської міської станції юних натуралістів Миколаївської області;



88.Цюпер  Надії  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Точка  зору»  Міської  дитячої
екологічної  станції  Івано-Франківської  міської  ради  Івано-Франківської
області;

89.Чандик  Людмилі  Іванівні,  керівнику  учнівського  лісництва  «Діброва»
Вовковиївської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Димидівського  району  Рівненської
області;

90.Чорній Т. В., вчителю української мови та літератури Ізмайлівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Олександрійської районної ради Кіровоградської області;

91.Шевцовій Тетяні Михайлівні, керівнику Веселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 1 Запорізької області;

92.Шевченко  Ользі  Михайлівні,  вчителю  Хрущівського  НВК
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний заклад» Золотоніської
районної ради Черкаської області;

93.Шиян  Галині  Григорівні,  керівнику  гуртка  «Аматори  рослинництва»
Міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-Франківської  міської  ради
Івано-Франківської області;

94.Шутці Євгенії  Вікторівні,  керівнику гуртка «Пролісок» Богодухівського
центру дитячої та юнацької творчості Харківської області;

95.Щербині С. І.,  керівнику  гуртка  «Зелена  лінія»  Спеціалізованої  школи
І-ІІІ ступенів № 57 Херсонської міської ради Херсонської області;

96.Яременко Інні Володимирівні, вчителю біології Головачанського КЗЗСО
Заворосклянської сільської ради Полтавської області.

IV. Педагогічний  колектив  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  висловлює  подяку  директорам  департаментів  освіти  і  науки,
керівникам  загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів  за
організацію та проведення Всеукраїнської акції «Ліси для нащадків» серед
учнівської молоді.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


